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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 09:00-13:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (mötesordförande §§81-92)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Carina Bolin (enhetschef avd. hälsa, stöd och DV)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§79

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Roko Kursar (L) §§78-80

Bengt Persson (S) §§8192

...........................................

…………………………………

Albin Schyllert (M)
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§

79

Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6
LSS

FSN-2020-1400
Sammanfattning

Förvaltningen har korttidsboende och koloniverksamhet under sommaren för barn inom alla
personkretsar. En utökning av koloniverksamheten till att även omfatta helgvistelse ger
möjlighet för fler barn, med intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning, att ta del av
insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta upp helgvistelse för barn
och unga mellan 8 och 23 år enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från
och med 2020-09-01.
2. Funktionsstödsnämnden förtydligar att personal i första hand ska rekryteras av de som har
en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen, detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M) och Gharib Aly (M) reserverar sig mot beslut.
(Bilaga 1)
Yrkanden
Bengt Persson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut samt att följande tillägg görs i
ärendet:
I första hand ska personal rekryteras av de som har en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen. Detta
för att uppfylla funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.
Roko Kursar (L), Lisbeth Persson Ekström (SD), Erik Hammarström (MP) och Carin
Gustafsson (V) yrkar bifall till Perssons (S) tilläggsyrkande.
Albin Schyllert (M) yrkar avslag på Perssons (S) tilläggsyrkande till förmån för förvaltningens
föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels föreliggande förslag till beslut samt Perssons (S) föreslagna tillägg, dels
Schyllerts (M) förslag att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Ordförande föreslår att förslagen ställs emot varandra och att omröstning sker genom att de
som röstar på Perssons (S) förslag att godkänna föreliggande förslag till beslut samt dennes
tillägg säger "JA" och de som röstar på Schyllerts (M) förslag att godkänna förvaltningen
föreliggande förslag till beslut säger "NEJ". Ordförande finner att nämnden godkänner
föreslagen beslutsgång.
Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
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med Perssons (S) förslag att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp helgvistelse för barn
och unga mellan 8 och 23 år enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från
och med 2020-09-01 samt att personal i första hand ska rekryteras av de som har en
deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen, detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm med röstsiffrorna 9 mot 3. En ledamot
avstod från att rösta.
(Röstresultatet redovisas i bilaga 2)
Beslutsunderlag
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200615
Ärende: FSN-2020-1400
Moderaterna biföll beredningens förslag avseende att starta upp helgvistelse för
barn och unga enligt 9 § 6 LSS från och med 20200901. Däremot valde
majoriteten av nämnden att även ställa sig bakom ett tilläggsyrkande från
Socialdemokraterna, Moderaterna inte kan ställa sig bakom.
Socialdemokraterna yrkade på att ”i första hand ska personal rekryteras av de
som har en deltidsanställning i funktionsstödsförvaltningen. Detta för att uppfylla
funktionsstödsnämndens mål om heltid som norm.”
För Moderaterna är detta dels överflödigt då Funktionsstödsnämnden ska
arbeta mot heltid som norm vilket görs och följs upp. Det är således en
självklarhet. Men framförallt ska vi följa Lagen om anställningsskydd. Det
innebär ju i sin tur att deltidsanställda får förtur eller redan har erbjudits enligt
LAS och nekat och därmed lämnat över till någon annan i turlistan. Riskerna
med att ta nämndsbeslut som skiljer sig från gällande lagstiftning är att
förvaltningen arbetar utifrån nämndens beslut. Genom detta tillägg har
Funktionsstödsnämnden därmed i praktiken frångått Lagen om
anställningsskydd då man nu tagit beslut om en egen turlista med en tämligen
otydlig riktlinje.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M)

Bilaga 2 - FSN 2020-06-15 (§79)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-06-15

Voteringslista: §79
Ärende:

Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS, FSN-2020-1400

Voteringslista:
Röstresultat gällande Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Ingrid Kristina Andersson (S), Ersättare
Maher Dabbour (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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